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Τα δάση επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή - 
Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου LIFE+ AdaptFor 

«Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» 
 

Η ανάγκη προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος για τη 
διατήρηση υγιών, παραγωγικών δασών, τα οποία παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στον 
άνθρωπο, είναι πλέον επιτακτική. Η Ελλάδα, ως μεσογειακή χώρα, προβλέπεται να 
είναι από τις πιο ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή και ως αποτέλεσμα αυτής 
αναμένεται να παρατηρηθούν νέες συνευρέσεις ειδών στον χώρο και στον χρόνο 
καθώς και μεγάλης κλίμακας μεταβολές στη γεωγραφική εξάπλωση της δασικής 
βλάστησης. Ενδείξεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση είναι ήδη 
ορατές (π.χ. ξήρανση δασικής πεύκης, ξήρανση ελάτης, εισβολή κωνοφόρων σε δάση 
πλατύφυλλων φυλλοβόλων). 

Το έργο LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική 
αλλαγή στην Ελλάδα»1 αποσκοπεί αφενός στην επίδειξη της προσέγγισης 
προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή σε τέσσερα επιλεγμένα 
δασικά οικοσυστήματα της χώρας και αφετέρου στην ενδυνάμωση των δασικών 
υπηρεσιών της χώρας με σκοπό να εξοικειωθούν με το θέμα και να μάθουν πώς να το 
αντιμετωπίζουν. 

Η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ), στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, διοργανώνουν την Εναρκτήρια 
Συνάντηση, στο Ξενοδοχείο Αμαλία στην Αθήνα, τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010.  

Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση των σκοπών και των πρώτων 
αποτελεσμάτων του έργου και η διάδοση της αναγκαιότητας προσαρμογής της 
διαχείρισης των δασών της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή. Η συνάντηση χρονικά 
συμπίπτει με το πέρας των εργασιών της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων 
Μερών στη Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή και προβλέπεται να υπάρχει σχετική 
ενημέρωση. 

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ και του ΕΚΒΥ, 
εκπρόσωποι των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας και των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και ειδικοί επιστήμονες.  

                                                 
1 Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων σε συνεργασία με τη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 
Συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η διάρκειά 
του είναι 3,5 έτη.  
 


